
Realizační skupina komunitního plánování sociálních služeb 

 

                ZÁPIS ZE SETKÁNÍ  

 

       1/2018 

                   Datum: 17. 1. 2018  

 

Přítomni:  

Mgr. Klára Komínková, Mgr. Věra Lungová, Bc. Jana Novotná, Margita Procházková, BA,  

 

Projednáno: 

1. Podoba Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020 

(plán): 

• Plán nebude zadán k vytištění a grafickému zpracování externí firmě. Zůstává tedy v současné 

podobě, tj. bez dalších grafických úprav (CD se šablonou není k dispozici). V případě potřeby 

vytiskne plán případným zájemcům koordinátorka. 

 

2. Na základě připomínek z II. pracovní skupiny se v zápisech nebudou objevovat 

zkratky. 

 

3. Harmonogram komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 2018: 

Byl probrán návrh harmonogramu. Koordinátorka dohodnuté připomínky zapracuje. 

 

4. Nová podoba www.pomocobcanum.kyjovsko.cz: 

Byly probrány připomínky, rozdány úkoly. Mgr. Lungová zašle koordinátorce připomínky e-

mailem. 

 

5. Termíny a program setkání pracovních skupin: 

Členové pracovních skupin budou požádáni v pozvánce o přehled akcí pro veřejnost na rok 

2018. Cílem je vytvořit kalendář akcí na rok 2018 (ideálně sladit tak, aby se akce nekryly). 

Informace o nové podobě www stránek. 

Seznámení s „Harmonogramem komunitního plánování sociálních služeb na Kyjovsku pro rok 

2018“. 

Interaktivní adresář na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz – připomenutí, aby si 

poskytovatelé sociálních služeb hlídali aktuálnost kontaktů, informací. 

Případně předání informací ke „Zprávě z průběžného monitoringu Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb na Kyjovsku do r. 2017 za rok 2017“ a k „Přehledu aktivit pro rok 2018 

vyplývajících ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020“. 

Setkání pracovních skupin proběhne v zasedací místnosti zastupitelstva města. (Zajistí 

koordinátorka.) – setkání I. a III. v zasedací místnosti Rady města Kyjova a II. PS v zasedací 

místnosti Zastupitelstva města Kyjova 

I. pracovní skupina – 21. 2. 2018, 16:00 

II. pracovní skupina – 14. 2. 2018, 13:00 

III. pracovní skupina – 19. 2. 2018, 16:00 

http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/
http://www.pomocobcanum.kyjovsko.cz/


 

Jednotnou pozvánku zašle vedoucím pracovních skupin koordinátorka. Ty si ji případně doplní 

o vlastní aktivity (I. PS – rozšířená pracovní skupina, dohodnout spolupráci, akce na rok 2018; 

II. pracovní skupina – zjištění aktuální situace ohledně záměrů Educante, z. s., Kyjov – viz 

připomínky Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2020). 

 

6. Termín příštího setkání realizační skupiny:  

Únor 2018 – přesný termín bude průběžně dohodnut. 

 

 

Zapsala: Mgr. Klára Komínková  


